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GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE PICOS - PIAUÍ

CNPJ: 06.553.804/0001-02 / tels: (89) 34I5-42I5/4217

EDITAL DE RETIFICAÇÃO COM ALTERAÇÃO DA DATA PARA
REALIZAÇÃO DA PROVA ESCRITA E DA ENTREVISTA PESSOAL DO PROCESSO

SELETIVO SIMPLIFICADO SEMTAS N" 001/2021- ADIAMENTO PARA DATA FUTURA

Considerando a elevada capacidade de difusão do coronavirus (COVlD-19), vírus
altamente patogênico e dotado de grande potencial de disseminação;

Considerando que a Portaria n° 188/2020, do Ministério da Saúde, declarou Emergência em
Saúde Pública de importância Nacional (ESPIN) em decorrência da Infecçâo Humana pelo novo
coronavirus (COVlD-19);

Considerando que a realização da prova escrita objetiva está prevista para o próximo dia
04/04/2021 (domingo) e que, por conta do aumento do número de caso, o Governador do Estado do
Piauí vem decretando lockdown em todo território estadual nos fins de semana;

O PREFEITO MUNICIPAL DE PICOS, no uso de suas atribuições legais, através da
Comissão Organizadora e Julgadora constituída pelo Decreto n° 33/2021, e em observância das
orientações dos órgãos competentes RESOLVE tomar pública a Retificação Parcial do Edital do
Processo Seletivo n,° 001/2021. RETIFICANDO o item 6.1 eo Anexo Aaue passama ter a seguinte
redação:

6.1 Aplicação da Prova Escrita dar-se-á na data de 07 de abril de 2021 (quarta-feira), no
horário das 8:00 as 11:00, com local a ser divulgado, conforme cronograma (ANEXO
A).

ANEXO A - CRONOGRAMA

Período de inscrição 24/02/21 a 05/03/21

Divulgação do Resultado preliminar das
inscrições

08/03/21

Período de recursos contra o

indeferimento das inscrições

09/03/21 a 10/03/21

Divulgação do resultado definitivo das
inscrições deferidas após recursos

12/03/2021

Período de avaliação dos currículos (1°
Etapa)

15/03/21 a 17/03/21

Divulgação do resultado preliminar da T
Etapa

18/03/21

Período de recursos contra o resultado

preliminar da P etapa

22/03/21 a 23/03/21

Divulgação do resultado definitivo da P
Etapa após recursos.

26/03/21

Divulgação dos locais de prova (2" Etapa) 0$)(04/2]
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